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Meditace podmínkou i smyslem
Zpûvaãka, hudební skladatelka a v˘tvarnice Milli Janatková pokfitila zkraje dubna své album Promûna
obsahující tfiináct pfieváÏnû autorsk˘ch písní v ãe‰tinû, portugal‰tinû i originálním milli-jazyce. Umûlkynû, jeÏ
pedagogicky pÛsobí na Konzervatofii Duncan Centre v Praze a pofiádá i workshopy zamûfiené na práci
s hlasem a rytmem tûla, nahrávkou Promûna sólovû debutuje. UÏ pfied dvûma lety v‰ak byla za CD Porto
pofiízené s audiovizuálním projektem katsa.theo nominována na Ïánrovou cenu Andûl v kategorii alternativa.

Zkuste v nûkolika vûtách pfiiblíÏit
cestu, kterou jste od té doby u‰la.
Hledala jsem se. UÏ del‰í dobu
jsem vnímala potfiebu vûnovat se
vlastní hudbû, ale nevûdûla jsem,
jak ji uchopit. Improvizace, které se
vûnuji nûkolik let, mi pomáhala
ujasnit si, jak˘mi prostfiedky je pro
mne pfiirozené se vyjádfiit. Zásadním
zlomem vedoucím k autorské tvorbû
bylo období mého osobního kolapsu. Zam˘‰lela jsem se nad tím, ãemu mám vûnovat energii, jíÏ se mi
tou dobou nedostávalo, a brzy jsem
mûla jasno, Ïe chci realizovat sólov˘ projekt, kter˘ jsem nosila v hlavû. ProÏitky z tohoto sebepoznávacího procesu se navíc staly silnou
inspirací, ze které motivy a písnû
vznikaly spontánnû samy.
UÏ na zmínûném minialbu Porto znûly va‰e portugalské texty a evropskou i brazilskou
portugal‰tinu pouÏíváte i na
novince Promûna. Jak jste se
k portugalskému jazyku dostala a ãím je pro vás jako
autorku zajímav˘?
K brazilské portugal‰tinû jsem
se dostala díky poslechu a samostudiu brazilské jazzové
hudby. K té evropské na stáÏi
v Portugalsku, kde jsem se
nauãila jazyk na komunikativní úrovni. Líbí se mi hudebnost té fieãi, mûkkost v˘slovnosti; portugal‰tina mi jde
paradoxnû lépe „do pusy“ neÏ rodná ãe‰tina, která je pro mne ve
zpûvu velkou v˘zvou.
Ve sv˘ch skladbách pouÏíváte také slova v fieãi, které fiíkáte „milli-jazyk“. Jde o ãistou improvizaci,
nebo má tento „milli-jazyk“ nûjaké zákonitosti, pravidla?
Zákonitosti nemá, snad jen jednu
podmínku, bez které ani nevznikne
– a sice jist˘ stav meditace, ve
kterém mi slova v improvizaci pfiicházejí sama. Bez tohoto napojení
„jazyk“ nefunguje a do hudby se
nehodí.
Album Promûna je obtíÏné popsat, jazzové cítûní a latinskoamerické rytmy by ale mohly b˘t
pro ãtenáfie základním vodítkem.
Jak byste svÛj projev charakterizovala vy?
Z jazzu a latiny vycházím nejvíc, ale
v mé hudbû se mísí rÛzné vlivy.
Pro‰la jsem poslechem spousty
Ïánrovû odli‰né muziky, mÛj hudební v˘voj je barvit˘. Poslední roky to
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vyrovnávám tichem, díky nûmuÏ poznávám svÛj osobní projev, kter˘
pfiichází sám a rodí se z rytmu,
spontánní atmosféry a Ïánrov˘ch
pfiesahÛ. Nemám ráda ‰katulky,
ale chápu potfiebu hudbu pojmenovat; zafiadila bych se do obsáhlého
Ïánru alternativní hudba. Od vydání
alba v‰ak nemám dostateãn˘ odstup a charakteristika vlastního
stylu je i pro mne nesnadná.
Mezi va‰imi doprovodn˘mi nástroji nalezneme takové instrumenty
jako „kytarobuch“, makovice nebo „suché listí v igeliÈáku“. Hrajete dokonce i na vlastní tûlo. Je

jo. V Portugalsku jsem byla na pÛlroãním stipendiu na Universidade
de Évora, v malebném historickém
mûstû. Vedle krásného Monsaraz,
Tomar, ale i Lisabonu a Porta mne
zaujala krajina v Národním parku
Peneda-Geres se s˘pkami espigueiros ze 17. století v Soajo, Lindoso a okolí se zachoval˘mi fiímsk˘mi cestami. Hodnû ãasu jsem
strávila na oceánském pobfieÏí poblíÏ Cabo da Roca, ale i v eukalyptov˘ch a korkov˘ch hájích.

Album ukonãuje skladba Zambujeiro, kterou jste napsala v prÛbûhu svého pobytu v Portugalsku.
Jak dlouh˘ ãas jste tam strávila
a kde to máte v Portugalsku nejradûji?
PíseÀ vznikla na v˘letû u starodávné kamenné hrobky Anta Grande do Zambujeiro v oblasti Alente-
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■ Tomá‰ Pilát

BILANCE I P¤ÍSLIB
Vedle hudby se vûnujete také
v˘tvarnému umûní, jste ostatnû
absolventkou Katedry v˘tvarné
kultury Univerzity Hradec Králové.
Jaká technika vás
nejvíc oslovuje a dají
se ve va‰í v˘tvarné
a písÀové tvorbû nalézt nûkteré styãné
body?
NejbliÏ‰í je mi akvarel a barevn˘ linoryt.
A v˘tvarno s hudbou se
mi potkávají v inspiraci
pfiírodou. KdyÏ pfii malování sedím v krajinû
Zpívá v portugal‰tinû i ve
vlastním jazyce, praktikuje
taneãní terapii, uãí na
Duncan Centre, skládá
hudbu a maluje obrazy.
Milli Janatková je
mimofiádnû v‰estranná
umûlkynû.

v tom snaha nalézat nové zvuky,
nebo spí‰ vyuÏít v‰echny moÏnosti seberealizace, b˘t „sv˘m vlastním walkmanem“ – jak zpívá Bobby McFerrin?
Nacházím inspiraci v naslouchání vnitfiním i vnûj‰ím impulzÛm,
které následnû hlasem nebo jin˘mi nástroji pfietváfiím. Pfiírodní svût
je pro mÛj osobní Ïivot a tvorbu
zcela zásadním energetick˘m a inspiraãním zdrojem, z nûj hodnû vycházím. Samozfiejmû se uãím
umût vyuÏít v‰echny své moÏnosti
a objevování hlasu a zvukÛ v sobû
samé je pro mne základem.

Pro chvíle ‰Èastné i truchlivé,
pro pobavení i k hlubok˘m zamy‰lením, zkrátka pro jakoukoliv
pfiíleÏitost a náladu se hodí nové
2CD Jana Buriana Zpûvy u klavíru. První disk nese jméno Jak
zestárnout, druhé A jiné pfiíbûhy. Je to pfiíjemnû podané duchaplné rozjímání obalené do tónÛ piana, tak trochu nostalgické, vlastnû dvaatfiicet zpívan˘ch
fejetonÛ ãi básní, mluven˘ úvod
o pfiidané hodnotû a epilog. Stáfií, umûlé zuby a pfiehazovaãka
na hlavû, prospû‰nost mlãení,
bezhlav˘ dav, BÛh, smrt – to
jsou jen nûkterá pfied diváky probíraná témata (nahrávka vznikala bûhem Burianov˘ch koncertÛ).
A diváci (posluchaãi) ani nedutají. Myslím, Ïe taky nebudete.

a souzním s ní, silnû vnímám vedle svûtla a barev i zvuky. V‰e se
propojuje v soustfiedûné meditaci,
která je podmínkou i smyslem mé
v˘tvarné i hudební tvorby.

TûÏko rozhodnout, co z programu festivalu ãeské filmové tvorby Finále PlzeÀ 2013 (21. aÏ
27. dubna) zvlá‰È doporuãit; organizátofii pfiipravili na sto sedmdesát projekcí, besedy s osobnostmi, veãer krátk˘ch filmÛ,
promítání pod ‰ir˘m nebem, autorská ãtení i filmy pro dûti.
Hlavním bodem jsou projekce
novinek – do soutûÏe o Zlaté
ledÀáãky bylo vybráno jedenáct
hran˘ch a devatenáct dokumentárních snímkÛ. Finále pfiipomene i jubilanty Ester Krumbachovou a Bfietislava Pojara (oba by
se letos doÏili devadesátky). Narozeniny dal‰ích filmafiÛ, Juraje
Jakubiska a Jifiího Menzela, festival oslaví v˘bûrem jejich tvorby.
Retrospektivy se v Plzni doãkají
i dokumentaristé, jeÏ máme dosud zafiazeny do kolonky „mladí“
– Filip Remunda a Vít Klusák.
■ Agáta Pilátová

JEMNù I DO SKOKU

V bukletu alba dûkujete hudebnímu skladateli Petru PiÀosovi,
pfiednímu autorovi a interpretovi
ambientní a relaxaãní hudby
u nás. âím vás obohatil, v ãem
vám pomohl?
Dva dny pfied tím, neÏ jsem se
z rÛzn˘ch dÛvodÛ „sloÏila“, jsme
s kolegy muzikanty nahrávali
u Petra PiÀose ve studiu. Aãkoli
jsme se v podstatû neznali, za pár
mûsícÛ mi volal a ptal se mû, zda
uvaÏuji o tom, dûlat hudbu sólovû.
Tím mne utvrdil a podpofiil v m˘ch
úvahách o sólové tvorbû, podobnû
jako mí pfiátelé, kter˘m jsem za jejich podporu velmi vdûãná. Podûkování – pfiedev‰ím za zvuk alba
Promûna – patfií i Ale‰i Hyvnarovi.

Ve vala‰ském náfieãí znamená
„docuku“ sviÏnû, rychle, skoãnû.
A pfiesnû taková je muzika vala‰skomezifiíãské kapely Docuku, jeÏ
právû vydává nové album Kdybych já vûdûl... (Indies Happy
Trails). Soubor, v nûmÏ pÛsobí ãi
pÛsobili ostfiílení hudebníci Karel
Miku‰ (ex MÀága a Îìorp), Luká‰
·panihel (SoláÀ) nebo písniãkáfika Lucie Redlová, je v ‰estnáctce
nov˘ch úprav lidov˘ch písní razantní a zemit˘, obratnû mísí folklorní a rockové postupy, balkánské názvuky a romskou melodiku, ostatnû producenty nahrávky
byli Ida Kelarová a její partner
Deziderius DuÏda. V˘znamn˘m
zpestfiením kompaktní nahrávky
je i hostování drÏitelky Oscara
a Grammy Markéty Irglové, jiÏ
mÛÏeme v jemnûj‰ích písních Rodiãi a Holubí vÛbec prvnû sly‰et
zpívat ãesky!

■ Milan ·efl

■ Milan ·efl

